
Protokół Nr XXXIV/2013

z sesji Rady Gminy Masłów, 

która odbyła się w dniu 29 maja 2013 roku

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr XXXIII z poprzedniej sesji.

5. Sprawozdanie Wójta z pracy Wójta i Urzędu Gminy w okresie między sesjami.

6. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Masłów za I kwartał 

2013 roku.

7. Informacja  Wójta  nt.  postępów  we  wdrażaniu  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku

w gminach.

8. Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Masłów.

9. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług

w  zakresie  odbierania  i  zagospodarowania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

10. Projekt uchwały w sprawie zgody na wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości 

Wola Kopcowa ul. Sosnowa do działek o nr ewid 484/4,5,6,7; 484/8; 484/9; 484/10; 484/11; 

484/14; 484/15; 485; przez wnioskodawcę Panią Annę  Marcjan zam. Wola Kopcowa.

11. Projekt  uchwały  w  sprawie  zasad  wypłaty  diet  i  rozliczania  kosztów  podróży  służbowych 

sołtysom i innym organom pomocniczym gminy.

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Masłów.

13. Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Wieloletniej  prognozy 

finansowej na lata 2013-2025.

14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kunów.

15. Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  Kancelarii  Radcy  Prawnego  Marii  Zajka 

„Jurysta” na działania Wójta Gminy Masłów.

16. Interpelacje, wnioski i zapytania.

17. Sprawy organizacyjne, komunikaty.
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Ad. 1.

Otwarcie sesji. 

Stosownie  do  art.  20  ust.  1  ustawy  o  samorządzie  gminnym,  w  dniu  29  maja  2013  roku

o godzinie  13.05 Przewodniczący Rady Gminy Masłów – Sylwester  Wojtyna,  otworzył  obrady. 

Przewodniczący przywitał radnych, sołtysów i przybyłych gości.

Ad. 2.

Stwierdzenie quorum.

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 15 radnych – 100 % z 15 osobowego składu Rady, co jest 

podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu.

Ad. 3.

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu wczorajszym wpłynął wniosek od Kancelarii Radcy 

Prawnego Marii Zajka „Jurysta” o zdjęcie z porządku obrad punku 15 – Projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia skargi Kancelarii Radcy Prawnego Marii Zajka „Jurysta” na działania Wójta Gminy. 

Przewodniczący Rady odczytał treść pisma.

Nie zgłoszono uwag.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania wniosku o zdjęcie z porządku obrad pkt 15. 

Radni, w głosowaniu 6 „za”, 8 „przeciw” przy 1 głosie „wstrzymującym się” odrzucili wniosek.

Porządek obrad wraz ze zmianą został przyjęty 15 głosami „za”, jednogłośnie. 

Ad. 4.

Przyjęcie protokołu Nr XXXIII z poprzedniej sesji.

Nie zgłoszono uwag do protokołu.

W głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie protokół Nr XXXIII został przyjęty.

Ad. 5.

Sprawozdanie Wójta z pracy Wójta i Urzędu Gminy w okresie między sesjami.

Materiał radni otrzymali w statutowym terminie i stanowi załącznik protokołu.

Wójt Gminy Masłów Ryszard Pazera  przedstawił szczegółowo sprawozdanie.

Nie zgłoszono uwag; sprawozdanie zostało przyjęte do akceptującej wiadomości. 

Ad. 6.

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Masłów za I kwartał 2013 

roku.
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Na posiedzenie  zaproszony  został  Komendant  I  Komisariatu  Policji  w  Kielcach  Kom.  Tomasz 

Jarosz, który przedstawił sprawozdanie, będące załącznikiem niniejszego protokołu. 

Radny Andrzej  Pedrycz  zasygnalizował,  że przy zalewie  w Woli  Kopcowej  jeżdżą kłady,  które 

hałasują i niszczą teren.

Komendant odpowiedział,że taki sygnał został dziś zgłoszony przez Wójta Gminy.

Radny Ryszard Szymczuch poruszył sprawę drogi w kierunku Leszczyn,  zamkniętej  z powodu 

remontu. Mieszkańcy Mąchocic Kapitulnych, jadą tą drogą do kościoła, za co dostają mandaty. 

Radny zwrócił się z prośbą interwencję w tej sprawie.

Nie zgłoszono więcej uwag; sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę.

Ad. 7.

Informacja Wójta nt. postępów we wdrażaniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wójt  Gminy Masłów Ryszard Pazera omówi,  szczegółowo zakres i realizację nowego zadania, 

jakim  jest  gospodarka  odpadami  na  ternie  gminy.  Wójt  poinformował,  że  na  dzień  23  maja 

wpłynęło do urzędu około 90% deklaracji za śmieci. W przetargu wyłoniona została firma FART 

BIS, z którą gmina podpisze umowę na okres obowiązywania od 1 lipca 2013 roku do końca 2014 

roku. Ponadto przeprowadzono szereg szkoleń nt. selektywnej zbiórki odpadów, które prowadziła 

Firma  MBRECYKLING.  Wójt  poinformował  również  o  planowanej  zmianie  sposobu  naliczania 

opłat, która uwzględni rodziny wieloosobowe.  

Radny Paweł Jamrożek zapytał, ile osób z tych 90% będzie sortowało odpady.

Wójt odpowiedział, że wszyscy zadeklarowali sortowanie.

Radny Andrzej Bawół zabrał głos, informując że po przeprowadzeniu kalkulacji, przy założeniu, że 

będą obowiązywały uchwalone stawki  oraz  że ściągalność  będzie  100% -  gmina uzyska dwu 

krotność kwoty, jaką zaproponowała firma Fart Bis. Radny zapytał, czy w związku z tym można 

wnioskować o dodatkowy wywóz odpadów w miesiącach letnich czerwiec – sierpień. 

Mecenas  Adam Meks  odpowiedział,  ze  takiej  szansy nie  ma z  uwagi  na  to,  że  specyfikacja 

szczególnych  warunków  zamówienia,  będąca  podstawą  do  wyłonienia  oferenta  przetargu

i podpisania umowy – zakładała wywóz jeden raz w miesiącu.

Wójt  dodał,  że  na  koszt  tego  zadania  składają  się  różne  elementy.  Natomiast  szczegółowy 

rachunek ekonomiczny będzie można przedstawić pod koniec roku. 

Radny  Bawół  dodał,  że  jego  sugestia  była  taka,  by  zwiększyć  ilość  wywozów,  szczególnie

w okresie letnim.  

Mecenas Meks wyjaśnił, że taka zmiana wiąże się z ogłoszeniem nowego przetargu.

Wójt  Gminy  przybliżył  również  planowane  propozycje  zmiany  metody  naliczania  opłat

i  poinformował,  że ustawa nie daje możliwości  zwolnienia z opłaty,  mieszkaniec musi zapłacić 

symboliczną złotówkę. Planowana zmiana zakłada wprowadzenie grup, np. 1-4 osobowa rodzina, 

5-8 osób itp., wobec których zastosowane zostaną różne stawki. 
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Przewodniczący Rady zapytał, czy jest możliwość podpisania indywidualnej umowy na dodatkowy 

wywóz śmieci.

Radny Stanisław Doleziński poinformował, że propozycje radnych nie zostały uwzględnione, mimo 

wcześniejszych  zgłoszeń.  Radny  zapytał  również  po  ile  będą  płacić  te  rodziny,  które  nie 

wprowadzą selektywnej zbiórki.

Wójt  odpowiedział,  że  po  12  zł  od  osoby,  gdyż  takie  stawki  zostały  przyjęte.  Zgodnie

z Wojewódzkim Planem Gospodarowania Odpadami Komunalnymi – przyjmuje się, że mieszkańcy 

województwa w 50% będą segregować śmieci.

Odnosząc  się  do  wypowiedzi  radnego  Dolezińskiego,  Przewodniczący  Rady poinformował,  że 

interwencje były, jednak regulamin zakładał wywóz tylko raz w miesiącu.

Radny Mirosław Januchta odczytał zapis §5 regulaminu przyjętego w uchwale Nr XXVIII/205/2012 

Rady Gminy Masłów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości

i porządku na terenie Gminy Masłów. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że powyższy dokument był podstawą do ustalenia zapisów w specyfikacji 

przetargowej; jeden zapis wynika z drugiego.

Radna Małgorzata Kozubek: od 1 do 4 osób, czyli dwie osoby nie są brane pod uwagę.

Wójt Gminy: od jednej do czterech osób, podział.

Sołtys  sołectwa  Brzezinki  Ryszard  Januchta  zapytał,  czy  większe  rodziny  dostaną  większe 

pojemniki, czy wszyscy jednakowe, nawet ci, którzy nie będą segregować.

Zastępca Wójta Gminy Jadwiga Duda odpowiedziała, że wszyscy zadeklarowali segregację.

Radny Paweł Jamrożek zapytał, czy rzeczywiście wszyscy.

Pani Wójt odpowiedziała, że tak.

Pan Bogdan Migas – przedstawiciel  Stowarzyszenia  Świętokrzyski  Komitet  Obrony Społecznej 

(KOS) zapytał, czy Firma Fart została sprawdzona; i czy nie istnieje obawa, że firma nie podpisze 

nagle umowy i  trzeba będzie szybko szukać innego wykonawcy;  jaki  będzie  koszt  utrzymania 

księgowej zajmującej się gospodarką odpadami.

Wójt  Gminy odpowiedział,  że w oparciu o wymagane dokumenty zweryfikowano wiarygodność 

firmy, ponadto wadium zostało wpłacone, mamy zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

Radny Janusz Obara zapytał, czy można przerwać umowę w trakcie jej trwania.

Mecenas  odpowiedział,  że  tak,  ale  tylko  w  konkretnych  przypadkach,  np.  gdy  firma  ogłosi 

upadłość, czy likwidację. Warunki zostały zawarte w umowie.

W odpowiedzi do drugiej części pytania, Wójt dodał, że planowane jest jeszcze jedno stanowisko 

w tym zakresie, z uwagi na fakt, iż w przypadku gdy mieszkańcy nie będą płacić opłat, konieczne 

jest prowadzenie postępowań, zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego, 

które są pracochłonne i czasochłonne. Ponadto, być może zajdzie konieczność podpisania umowy 

z  komornikiem,  który  będzie  prowadził  egzekucję.  To są  koszty  dodatkowe,  które  muszą  być 

zabezpieczone. Inne koszty, to doposażenie stanowiska, zakup programów komputerowych – to 
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wszystko musi być finansowane z opłat za śmieci.

Radny Kazimierz Rachwał przedstawił swoje obawy związane z firmą Fart, która była wykonawcą 

drogi  nr  74  w Domaszowicach.  Postępowanie  sądowe  o  drogę  powiatową  nadal  się  toczy  w 

sądzie, dlatego radny poprosił o baczne przyglądanie się działaniom tej firmy, bo nie jest to dobry 

partner do współpracy.

Wójt Gminy odpowiedział, że wybór dokonano w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych; 

firma spełniła wszystkie warunki zawarte w specyfikacji i zaproponowała najniższą cenę. 

Radna  Małgorzata  Kozubek  zapytała  o  stawkę  inkasa  dla  sołtysów.  Zaproponowana  została 

stawka 7%, podczas gdy w Veolii  sołtysi  mieli  10% i  złotówkę za każdą rozdaną książeczkę. 

Radna zapytał, z czego wzięła się ta stawka 7%.

Wójt Gminy odpowiedział, że był to jeden z elementów kalkulacji składającej się na cenę wywozu 

śmieci.  Wójt dodał, że według jego zdania jest to stawka optymalna, która w przyszłości może 

zostać zmieniona.

Nie zgłoszono uwag; informacja została przyjęta przez Radę.

Ad. 8.

Projekt uchwały  w sprawie terminu, częstotliwości i  trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Masłów.

Temat przedstawiła pani Lucyna Sobecka – referent Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.

Radna  Małgorzata  Kozubek  poprosiła  Wójta  o  rozmowę  z  właścicielem  firmy  zajmującej  się 

zbiórką odpadów, w sprawie zmiany terminów zbierania opłat i rozliczania usługi, tak by terminy te 

były dopasowane do terminów rat podatkowych.

Pani  Jadwiga  Duda  –  Zastępca  Wójta  wyjaśniła,  że  z  uwagi  na  zapisy  zawarte  w  umowie 

pomiędzy Gminą Masłów a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Fart Bis Sp. z o.o.– jest to 

niemożliwe. Taka sama sytuacja ma miejsce w miesiącu lutym, kiedy to terminy również się nie 

pokrywają.

Skarbnik Gminy dodała, że zapisy umowy, o której mowa wynikają wprost z ustawy; gdyż musi być 

samo bilansowanie się zadania a gmina musi mieć środki na płacenie faktur w terminie.

Radny Paweł Jamrożek: z tego co rozumiem, dobrze by było, gdyby opłaty od mieszkańców były 

pobierane „z góry”.

Skarbnik  odpowiedziała,  że  ustalone jest,  że  opłaty od mieszkańców będą pobierane w cyklu 

kwartalnym, w środku kwartału.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  w  dniu  27.05.2013  roku 

pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów w dniu 27.05.br. pozytywnie zaopiniowała projekt (stanowi załącznik).

Uchwała Nr XXXIV/268/2013 Rady Gminy Masłów w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 
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uiszczania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  przez  właścicieli  

nieruchomości  na  obszarze  Gminy  Masłów –  przyjęta  została  w  głosowaniu  15  „za”, 

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.   

Ad. 9.

Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług

w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy.

Projekt przedstawiła Lucyna Sobecka referent BiGP, informując że wprowadza się autopoprawkę 

do projektu uchwały. W § 2 punkt 1 i 2 po słowach: „120 litrów odpadów” i „240 litrów odpadów” 

należy dodać słowo „komunalnych”.

Radny  Ryszard  Szymczuch  zwrócił  się  z  pytaniem,  czy  w  umowie  uwzględnione  są  również 

posesje, które nie są zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie do drogi.

Pani Sobecka odpowiedziała, że przedsiębiorca świadczący usługi ma obowiązek zapoznania się 

z topografią gminy.

Mecenas Adam Meks dodał, że jest to sprawa przedsiębiorcy.

Radny Szymczuch  wyjaśnił,  że  jest  to  głównie  problem mieszkańców,  bo  zwykle  jest  tak,  że 

przedsiębiorca twierdzi, że nie wjedzie na posesję, bo np. droga jest niedostosowana, za wąska. 

Wtedy właściciel posesji będzie musiał przenieść pojemnik; przy założeniu, że odbiór będzie się 

odbywał raz w miesiącu – trudno będzie przenieść 240-litrowy pojemnik.

Brak więcej uwag.

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Gruntami  i  Rolnictwa  zaopiniowała  pozytywnie 

omawiany projekt (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (stanowi załącznik).

Uchwała  Nr  XXXIV/269/2013 Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie ustalenia  szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów  

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy –  podjęta 

została 11 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”. Uchwała stanowi załącznik protokołu.   

Ad. 10.

Projekt uchwały w sprawie  zgody na wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wola 

Kopcowa ul.  Sosnowa do działek o nr ewid 484/4,5,6,7; 484/8; 484/9; 484/10; 484/11; 484/14; 

484/15; 485; przez wnioskodawcę Panią Annę  Marcjan zam. Wola Kopcowa.

Temat  szczegółowo  przedstawił  Dariusz  Korczyński  –  Kierownik  referatu  Budownictwa

i Gospodarki Przestrzennej, informując jednocześnie że na jednej z komisji padła propozycja by

w  §  2 zamienić słowo „inwestorem” na słowo „wnioskodawcą”. Kierownik zgłosił  autopoprawkę 

wójta w tej kwestii.
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Nie zgłoszono uwag.

Komisja do spraw Inwestycji, w dniu 29.05.2013 roku pozytywnie zaopiniowała projekt (stanowi 

załącznik protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt (stanowi załącznik).

Uchwała Nr XXXIV/270/2013 Rady Gminy Masłów w sprawie zgody na wykonanie odcinka 

sieci  wodociągowej  w  miejscowości  Wola  Kopcowa ul.  Sosnowa do  działek  o  nr  ewid  

484/4,5,6,7;  484/8;  484/9;  484/10;  484/11;  484/14;  484/15;  485;  przez wnioskodawcę Panią  

Annę  Marcjan zam. Wola Kopcowa – wraz z autopoprawką przyjęta została w głosowaniu 14 

„za”, przy 1 głosie „wstrzymującym”. Uchwała stanowi załącznik protokołu. 

Ad. 11.

Projekt uchwały w sprawie zasad wypłaty diet i rozliczania kosztów podróży służbowych sołtysom

i innym organom pomocniczym gminy.

Pan Ryszard Pazera – Wójt Gminy Masłów przedstawił szczegółowo projekt uchwały.

Radny Paweł Jamrożek zabrał głos informując, że jest za podjęciem tej uchwały, jednak nie tym 

sposobem należało  dokonać  zmian;  nie  przez  skargę,  bo  to  nieelegancko.  Radny zapytał  co 

należy rozumieć przez „inne organy pomocnicze”.

Mecenas  Adam  Meks  odpowiedział,  że  jest  to  np.  przewodniczący  rady  osiedla,  jeśli  takie 

powstanie.

Radny Jamrożek zapytał, czy jest to również członek rady sołeckiej.

Mecenas odpowiedział,  że dieta nie dotyczy członków rady sołeckiej, z jednym wyjątkiem, jeśli 

członek rady sołeckiej  jest  delegowany mocą polecenia wójta – przysługuje mu zwrot kosztów 

podróży, określony  w proponowanej uchwale. 

Radny Andrzej Bawół uważa, że jesienią jeszcze raz należało by się pochylić nad tematem tych 

14%, bo na ten moment jest to kwota około 250 zł, co według radnego jest za mało.

Radny  Janusz  Obara  odniósł  się  do  wypowiedzi  radnego  Jamrożka,  informując  że  zamiarem 

wnioskodawców było zasięgnięcie opinii prawnej, jednak nie uzyskali pomocy w gminie, dlatego 

zgłosili się do organów wyższego szczebla.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt (stanowi załącznik).

Uchwała Nr XXXIV/271/2013 Rady Gminy Masłów w sprawie zasad wypłaty diet i rozliczania 

kosztów podróży  służbowych sołtysom i  innym organom pomocniczym gminy –  została 

podjęta w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.   

Ad. 12.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Masłów.

Skarbnik Gminy Małgorzata Kumór przedstawiła projekt uchwały.
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Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i  Promocji Gminy na posiedzeniu w dniu 27.05.br. 

pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt (stanowi załącznik).

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt (stanowi załącznik).

Nie zgłoszono uwag.

Uchwała Nr XXXIV/272/2013 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały budżetowej  

Gminy Masłów – przyjęta została w głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik 

protokołu. 

Ad. 13.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej 

na lata 2013-2025.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały.

Nie zgłoszono uwag.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt.

Uchwała Nr  XXXIV/273/2013 Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2025 – została podjęta w głosowaniu 

15 „za”, jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.   

Ad. 14.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kunów.

Temat omówiła Skarbnik Gminy. 

Radny  Paweł  Jamrożek  zapytał,  czy  inne  podmioty,  np.  województwo  świętokrzyskie,  które 

również są stroną w sprawie – wspierają gminę Kunów.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że tylko gmina Masłów jest organem podatkowym, w związku z tym 

nikt inny nie udzielał wsparcia, bo tylko gmina będzie czerpać ewentualne zyski z tej decyzji.

Przewodniczący  Rady  zapytał  na  jakim  etapie  jest  postępowanie  i  co  zostało  ustalone  przez 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Odpowiedzi  udzielił  Mecenas Adam Meks,  informując że decyzja została zaskarżona do SKO, 

rozstrzygnięcia w tej materii jeszcze nie ma. Od decyzji SKO służy nam skarga do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego, jeżeli decyzja będzie negatywna. 

Przewodniczący Rady: to jeśli chodzi o 2007 rok, a co rokiem 2008.

Mecenas Meks: tak samo. Jest  już decyzja, jest  bardzo porządnie uzasadniona, dlatego że to 

uzasadnienie czytałem, zresztą mam dołączone. W tej chwili  chyba już jest złożona skarga do 

SKO, nie ma decyzji, bo to dopiero teraz niedawno nastąpiło. 

Nie zgłoszono więcej uwag.

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt (stanowi załącznik).

Uchwała Nr XXXIV/274/2013 Rady Gminy Masłów w sprawie udzielenia pomocy finansowej  
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dla Gminy Kunów – została przyjęta 13 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 „wstrzymującym 

się”. Uchwała stanowi załącznik protokołu.   

Ad. 15.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Kancelarii Radcy Prawnego Marii Zajka „Jurysta”

na działania Wójta Gminy Masłów.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Stanisław Doleziński przedstawił sprawę skargi i opinię 

Komisji  w tej sprawie. Uzasadnienie stanowiska Komisji  zostało dołączone w materiałach, jako 

uzasadnienie do projektu uchwały.

Przewodniczący  Rady  odniósł  się  do  treści  pisma  przekazanego  w  dniu  wczorajszym  przez 

Kancelarię,  w  którym  skarżący  podnosi  brak  działań  gminy  przez  okres  4  lat,  co  Komisja 

stwierdziła, ale nie zajęła stanowiska i nie wyjaśniła z czego wynikała opieszałość. Druga sprawa, 

że w opinii Komisja powołuje się na wyrok sądu odnośnie tego, że wpis do księgi wieczystej jest 

wymagany w celu podjęcia negocjacji.  Skarżąca przedstawiła dwa wyroki, które utrzymują inne 

stanowisko w tej sprawie. 

Mecenas Meks wyjaśnił, że znane są mu te wyroki i dodał, że w judykaturze podzielone są zdania 

co do charakteru wpisu w księdze wieczystej. Jednak wybitni prawnicy stwierdzają, że wpis ten ma 

charakter konstytutywny, czyli  ustanawiający prawo na rzecz strony. Uzasadnienie wyroku sądu 

naczelnego jest dość dyskusyjne i wywołało burzę w środowisku prawniczym, dlatego mecenas 

uważa, że nie należy go brać pod uwagę. Co do tego czy była tu przewlekłość, Mecenas wyjaśnił, 

że  gmina  została  zobowiązana  przez  referendarza  sądowego  rozpatrującego  wniosek  do 

przedłożenia kolejnych dowodów, których nie była w stanie w krótkim czasie przedstawić; dowody 

te musiały być uzyskane i dopiero możliwe było uzupełnienie tego wniosku i jego rozpoznanie. 

Mecenas  wyjaśnił  procedury i  terminy  takiego  postępowania  i  dodał,  że  jednym z  elementów 

wymaganych jest obowiązek podjęcia negocjacji. Takie postępowanie zostało wszczęte i tpoczy się 

obecnie.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że dla niego niepokojący jest fakt, że przez cztery lata gmina nie 

ujawniła  się  jako właściciel  i  nie  podjęła  działań negocjacyjnych,  mimo że wniosek  nie  został 

złożony.

Mecenas Meks dodał, że są to zaległości z lat poprzednich, których niestety jest dużo, jak np. drogi 

gminne. 

Radny Mirosław Januchta odniósł się do głosowania wniosku o zdjęcie tego punktu z porządku 

obrad.  Opinia Rady w tej  kwestii  była podzielona,  ale po to powołana jest  Komisja rewizyjna, 

składająca się osób, które powołaliśmy w oparciu o uznanie ich kompetencji i powinniśmy bazować 

na ich zdaniu.

Nie zgłoszono więcej uwag.

Uchwała Nr XXXIV/275/13 Rady Gminy Masłów w sprawie rozpatrzenia  skargi  Kancelarii  
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Radcy Prawnego Marii Zajka „Jurysta” na działania Wójta Gminy Masłów  – podjęta została

w głosowaniu 11 „za”, przy 4 głosach „wstrzymujących się” i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 16.

Interpelacje, wnioski i zapytania.

Radny  Andrzej  Bawół  zapytał,  czy  Wójt  planuje  modernizację  przystanków  w  Ciekotach, 

przeciekający dach powoduje zalewanie przystanku.

Wójt  Gminy Ryszard Pazera odpowiedział,  że sukcesywnie na bieżąco usuwane są wszystkie 

usterki i przypomniał, że w ubiegłym roku oczyszczono i pomalowano wszystkie przystanki. Wójt 

wspomniał  również,  że  remonty  te  są  realizowane  przez  pracowników gospodarczych,  którzy 

obecnie mają dużo pracy związanej z czyszczeniem chodników po zimie. Mimo próśb kierowanych 

do  Dyrektora  Wróbla  o  wysłanie  ekipy  sprzątającej  na  nasz  teren,  Wójt  uzyskał  odpowiedź 

negatywną.

Radny Ryszard Szymczuch zgłosił sprawy:

1) od marca niezałatane dziury,

2) zniwelowanie zakrętu na łączniku  w Mąchocicach Kapitulnych (przy garażach),

3)  wykoszenie łącznika między górnymi i dolnymi Mąchocicami.

Kierownik Dariusz Korczyński  odpowiedział,  że w marcu nie było warunków,  które umożliwiały 

łatanie dziur na drogach. W miarę możliwości, wnioski zgłoszone przez Pana radnego, również na 

komisji będą realizowane, jeśli tylko będzie moc przerobowa.

Sołtys  sołectwa  Masłów Drugi  Stanisław Winiarski  poinformował,  że  w dniu  dzisiejszym ekipa 

łatała dziury w Masłowie Drugim.

Radny Janusz Obara zabrał głos w sprawie zniszczonej drogi w sołectwie Dolina Marczakowa. W 

dniu  dzisiejszym,  w  sesji  uczestniczą  mieszkańcy  tej  części  przysiołka.  Kopalnia  Eurovia 

zniszczyła drogę,  którą mieszkańcy dojeżdżają do domów. Mimo spotkań i  rozmów w sprawie 

naprawy tej drogi, żadne działania nie zostały podjęte przez kopalnię; z informacji, jakie dotarły do 

radnego – kopalnia złożyła jakieś pismo.

Kierownik Korczyński odpowiedział, że złożona została informacja w sprawie odbioru technicznego 

torowiska,  które  chyba  skończyli.  W tej  sprawie  inspektor  ds.  dróg  kontaktował  się  z  Panem 

Miernikiem i ustalili, że po odbiorze planowanym w czerwcu, kopalnia dowiezie kruszywo na drogę 

a gmina wykona prace remontowe – taka deklaracja została złożona.  

Radny Obara dodał, że droga jest zniszczona, również przepusty i wjazdy na posesję, rowy są 

niewykoszone;  w  niedługim  czasie  będzie  tamtędy  przechodziła  pielgrzymka,  a  droga  ta  jest 

wizerunkiem, gminy.

Mieszkaniec Doliny Marczakowej poprosił o głos, informując że droga jest bardzo zniszczona i nie 

zabezpieczone  wyrwy,  które  zagrażają  uczestnikom  ruchu.  Torowisko  zawęziło  pas  drogowy, 

mieszkaniec zapytał dlaczego Pan Wójt jako gospodarz nie interweniuje.
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Wójt  Gminy zobowiązał  się  do bacznego przyglądania  się  tej  sprawie  i   że  wyegzekwowania 

naprawy.

Radny Obara dodał, ze w środku drogi powstała wyrwa, do której Pan Miernik się przyznał, że to 

efekt najazdu koparki i mimo tego, Kopalnia nie naprawiła i nie zabezpieczyła tego odcinka.

Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  gmina  lub  mieszkańcy  mogą  być  stroną  w  procedurze 

odbiorczej.

Kierownik Korczyński  odpowiedział,  że prawo budowlane tego nie przewiduje.  Taką możliwość 

mają:  wykonawca,  inwestor,  inspektor  nadzoru  i  kierownik  budowy,  czyli  te  osoby,  które  mają 

możliwość wpisu do dziennika budowy, mówiąc wprost.

Radny  Andrzej  Pedrycz  zapytał,  kiedy  będzie  wykonany  podjazd  na  ul.  Letniskową  w  Woli 

Kopcowej, gdyż w tej chwili jest uniemożliwiony przejazd. 

Wójt Gminy odpowiedział, że środki na ten cel zostały zabezpieczone, jednak z uwagi na budowę 

kanalizacji – prace zostały przełożone na późniejszy termin.  Budowa kanalizacji sanitarnej w wielu 

miejscach przesuwa nasze zamiary inwestycyjne.

Kierownik Korczyński dodał, że stan techniczny tej drogi pogarsza się po deszczach, jednak ekipa 

remontowa na bieżąco stara się poprawić przejezdność tej drogi.

Radny  Mirosław  Januchta  podziękował  za  wykonanie  chodnika  i  oświetlenia  w  Mąchocicach 

Kapitulnych.

Wójt  Gminy poprosił  Panią Skarbnik  o przedstawienie informacji  o nakładach poniesionych na 

zadania wykonane w Woli Kopcowej. Informacja ta została przygotowana w związku z dyskusją, 

jaka pojawiła się na poprzedniej sesji.

Skarbnik Gminy odczytała informację, stanowiącą załącznik protokołu.

Radny Andrzej Pedrycz wyjaśnił, że nie o to chodziło by wymienić zadania realizowane od 2005 

roku, tylko o inwestycje realizowane w bieżącej kadencji.  Budowa budynku wielofunkcyjnego to 

zadanie realizowane wcześniej, a środki przekazane na ten cel w 2001 roku zostały przesunięte 

jeszcze przez poprzedniego Wójta w zadaniach niewygasających.

Wójt Gminy: czy Pan nie umie czytać? Ma Pan tabelkę: powiększenie boiska w Woli Kopcowej – 

215.938,44 zł,  budowa budynku wielofunkcyjnego do obsługi  boiska – 99.953,15 zł,  adaptacja 

pomieszczeń Domu Ludowego pod potrzeby SP w Woli  Kopcowej  – 65.500 zł,  budowa placu 

zabaw dla dorosłych w Woli Kopcowej – 6.981,07 zł, co w sumie stanowi 792.370,11 zł. W dalszym 

ciągu  stwierdzić  trzeba,  że  Pana  wystąpienia  to  są  insynuacje  mające  głęboko  ukryty  cel. 

natomiast, jeśli Pan ma przez skarbnika podaną informację, to Pan w dalszym ciągu twierdzi, że to 

jest nieprawda. To są informacje, które są potwierdzeniem faktów finansowo – księgowych. I Pan 

temu nie zaprzeczy, chociażby Pan próbował nie wiem jakimi słowami czarować. To są fakty i 

proszę takimi faktami operować w terenie i  traktować mieszkańców sołectwa Wola Kopcowa – 

poważnie. A traktuje się poważnie wtedy, jeśli się mówi prawdę. 

Radny Pedrycz: właśnie z tych dokumentów wynika jednoznacznie, że tylko z pozycji 18 została 
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wykonana  jedna  inwestycja,  która  kosztuje  65.500  zł.  Jeżeli  chodzi  o  plac  zabaw  –  to  było

z funduszu sołeckiego - 6.981,07 zł i za to jesteśmy Panu wdzięczni. Bo inwestycje robi się przez 

te trzy lata i są inwestycje w innych sołectwach, a na nasze sołectwo się nie inwestuje pieniędzy.   

Radna Regina Chyb: to proszę wskazać, co w tym czasie zostało zrobione w Domaszowicach. 

Przecież nie mamy tylko sołectwa Wola Kopcowa; bądźmy obiektywni, jeśli były robione inwestycje 

na przestrzeni kilku lat.

Radny  Pedrycz:my  też  potrzebujemy  inwestycji;  i  też  jeśli  byłaby  taka  możliwość  prosimy

o wykonanie inwestycji przez Pana mi obiecanych.

Wójt  Gminy:  wszystko co jest  zawarte w planie inwestycyjnym budżetu Gminy Masłów będzie 

wykonane. Tylko są pewne okoliczności; tutaj pan Korczyński też  jest mieszkańcem i doskonale 

rozumie, że jeśli poważy inwestor jakim jest firma Molewski realizuje  budowę kanału sanitarnego 

na osiedlu w Woli Kopcowej, prosi nas żeby nie uniemożliwiać przejezdności i dostępu materiałów 

do budowy tego przedsięwzięcia; to trzeba to zrozumieć, ze to się przesunie o miesiąc albo dwa.

A z drugiej strony proszę sobie wyobrazić, że wyremontujemy podjazd na ul. Letniskowej i wjadą 

nam,bo przecież nie możemy zabronić dostępu do wjazdu ciężkim sprzętem, to popsują drogę.

I  wtedy Pan  by miał  do  mnie  większe  pretensje,  że  dopuściłem do takiej  sytuacji.  Lepiej  się 

wstrzymać  te  dwa  miesiące,  żeby  zrobić  to  dokładnie  i  żeby  służyło  to  mieszkańcom,

a jednocześnie nie kolidować tak poważnego przedsięwzięcia.  

Radny Pedrycz: ja nie neguję tego, ale jest druga sprawa taka, że rozpoczęte zostały inwestycje, 

które są wdrożone, a nie została dokończona, rozpoczęta trzy lata temu, cztery nawet – budowa 

budynku wielofunkcyjnego. Ten budynek na dzień dzisiejszy jest nieskończony.  I  jeszcze prócz 

tego  zrobione  zostało  wysypisko  śmieci,  można  powiedzieć,  bo  kolejne  wywrotki  dowiezione 

piachu koło boiska.

Radny Paweł Jamrożek poinformował, że z zadowoleniem przyjął fakt, że rozpoczęły się wyłożenia 

planu nowego studium. Stąd też prośba o zmianę planu miejscowego w Dąbrowie w pierwszej 

kolejności,  taka deklaracja  padła  ze  strony Komisji  Inwestycyjnej.  Radny zapytał  również,  czy 

projekt zatwierdzający Studium zostanie przedstawiony w czerwcu.

Radny Kazimierz Rachwał zgłosił potrzebę naprawy drogi powiatowej w Domaszowicach, gdzie 

zapadające się studzienki stanowią zagrożenie. Radny zgłosił również problem dotyczący lisów, 

które podchodzą do gospodarstw i duszą kury, kilka takich przypadków miało miejsce; problem 

może leży w tym, że są niedokarmiane. 

Wójt opowiedział, że w trybie interwencyjnym zgłosi ten problem do Koła Łowieckiego „Jenot”. 

Radny Janusz  Obara  dodał,  że  zgłaszał  do  Koła  problem z  dzikami,  które  niszczyły  uprawy. 

Zgodnie z przepisami właścicielowi należy się odszkodowanie z Koła Łowieckiego. Radny podał 

przykład, że 300 kg ziemniaków, Koło wyceniło na kwotę 20 zł.

Kierownik  BiGP  Dariusz  Korczyński  poinformował  o  trwającej  procedurze  wyłożenia  do 

publicznego wglądu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego na 
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terenie  Gminy  Masłów  i  przedstawił  zebranym  harmonogram  spotkań.  Procedura  uchwalenia 

studium potrwa do 18 lipca, dopiero po tym terminie możliwe będzie podjęcie stosownej uchwały. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy protesty wydłużą termin?

Kierownik wyjaśnił,  że do każdego protestu musi  się odnieść urbanista,  później  stanowisko to 

będzie przedstawione na komisjach i ostatecznie – Radzie.  

Przewodniczący  Rady  zapytał  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej,  czy  wyraża  zgodę  na 

obecność innych radnych na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

Radny Stanisław Doleziński odpowiedział, że się zgadza.

Więcej uwag nie zgłoszono.

 Ad. 20.

Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Przewodniczący  Rady  poinformował  o  zaproszeniu  na  VII  Integracyjne  Spotkanie  Dzieci

i Młodzieży Niepełnosprawnej w dniu 03 czerwca br na lotnisku w Masłowie. 

Radny  Paweł  Jamrożek  złożył  sprawozdanie  z  działalności  spółki  Wodociągi  Kieleckie

i poinformował, że zarówno Prezes Spółki jak i Rada Nadzorcza uzyskali absolutorium za ubiegły 

rok. Radny podziękował również za ponowne zgłoszenie przez Wójta jego kandydatury na członka 

Rady Nadzorczej i poinformował o planowanych podwyżkach cen za wodę i ścieki. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Rady Gminy Masłów podziękował za udział w XXXIV 

sesji Rady Gminy Masłów i o godzinie 15.50 – zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant: Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Joanna Synak /-/ Sylwester Wojtyna
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